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Abstract 
 
The aim of this work was to look on the possibilities to improve prefabricated infill wall 
design, manufacturing and erection. Initially, experiences and knowledge was acquired 
from literature, researchers, contractors in order to give an overall picture of the 
development and problems that have been associated with infill walls and specially 
problems with moisture. The result of the work shows that there are  possibilities for 
improvements of the moisture security when using infill wall systems. Using standardized 
details combined with new materials and good information there is a good potential for 
better quality and less problems.   
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Förord 
 
 
Föreliggande delrapport presenterar resultat från projektet ”Fuktsäkra utfackningsväggar 
med hög prefabriceringsgrad”. Finansiärer i detta förstudieprojekt var Södra skogsägarna 
och SBUF via Wästbygg. I projektarbetet har följande företag och organisationer deltagit: 
SP Trätek, SP Byggnadsfysik, Sveriges Byggindustrier/FoU-väst, JM, Skanska, PEAB, 
Wästbygg, Attacus Jämtlandshus och Isover.  
 
Vi vill rikta ett varmt tack till alla deltagare för entusiasm och mycket gott samarbete. 
Förhoppningsvis har vi bidragit till att utveckla byggandet i Sverige. 
 
Skellefteå oktober 2008 
 
Anders Gustafsson 
 
 



 7

Sammanfattning 
 
Föreliggande arbete hade till syfte att undersöka förutsättningarna för att väsentligt för-
bättra fuktsäkerheten i utfackningsväggar med hög prefabriceringsgrad. Inledningsvis 
skulle erfarenheter och kunskap inhämtas från litteraturen, forskare, entreprenörer och 
dess underleverantörer för att ge en samlad bild av utvecklingen och de problem som 
varit förknippade med utfackningsväggar beträffande fuktsäkerhet.  
 
Utvecklingen har sedan början av 2000-talet gått mot minskad prefabricering och därmed 
ökade produktionskostnader. Detta har genomförts för att man på ett snabbt och relativt 
enkelt sätt skall få fuktsäkerheten under kontroll.  Arbetet i projektet har till stora delar 
genomförts genom att studera vad som tidigare har utförts i olika forsknings- och 
utvecklingsprojekt. Utöver detta har intervjuer och studiebesök genomförts hos leveran-
törer av utfackningsväggar och på byggarbetsplatser där montagearbete pågick.    
 
Genom standardiserade detaljer, god information och materialval har man i Holland inte 
upplevt problemen med fukt och prefabricerade väggar i samma omfattning som i 
Sverige. Lätta utfackningsväggar används fortfarande i stor utsträckning för flervånings-
hus. Sammantaget visar resultaten av arbetet att det finns en klar potential till förbätt-
ringar av fuktsäkerheten i utfackningsväggar med hög prefabriceringsgrad.  
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1 Utformning av utfackningsväggar i andra 
länder  

  
Användning av utfackningsväggar är en byggmetod som används i de europiska länder 
där byggande med trä utgör en väsentlig del av det totala byggandet eller del av traditio-
nen. Det innebär att även länder med liten andel skog har utvecklat en egen teknik för 
infästningar, material, uppbyggnad för utfackningsväggar av trä. Holland har en lång 
tradition att använda trä för både bärande och isolerande konstruktioner. Trä har varit en 
naturlig del för takkonstruktioner och speciellt för prefabricerade takkonstruktioner. Även 
delar av norra Tyskland och Österrike använder en likartad teknik.  
 
Både Holland och Österrike har arbetat fram handböcker/underlag som används av till-
verkare av utfackningsväggar. I Holland har även ett antal tillverkare certifierade sina 
produkter (KOMO-certifiering).  
 
 

2 Holland 
Holland har ett relativt stort antal företag som prefabricerar vägg- och takelement.  Ut-
vecklingen under de senaste åren har varit mycket god för tillverkare av utfacknings-
väggar. Markandsandelen för utfackningsväggar i Holland är svårbedömd då statistik 
saknas. Kontakter med större entreprenörer visar på att för högre byggnader är utfack-
ningsväggar med hög prefabriceringsgrad det första alternativet vid val av byggmetod. 
 
 
2.1 De Groot Vroomshoop BV 
 

Bolagsfakta  
De Groot Vroomshoop BV 
Zwolsekanaal 36 
NL-7680 AA Vroomshoop 
 
Kontaktperson: Utvecklingschef 
A. Bert Brinks 
 
Fakta: Tillverkar takelement, 
väggelement, gårdshus, precut 
limträprodukter 
 
Antal anställda: ca 260 personer 
 

 
 
De Groot Vroomshoop, DGV,  är en av de större tillverkarna av prefabricerade element i 
Holland. De har tillverkning av både vägg- och takelement.    
 
Uppbyggnaden av väggarna görs enligt kundens önskemål och efter de typdetaljer som 
allmänt används i Holland [1]. Företaget driver utveckling  genom att kontinuerligt 
anpassa ingående material i elementen. Det har medfört att invänd pappersgips används 
enbart undantagsvis och fibergips (Fermacell) används i större omfattning, se Figur 1. 
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Utvändigt använder DGV oftast vattentät diffusionsöppen duk som även kan vara alumi-
niumklädd, fibercementskivor kan även förekomma. Genom överlappning av utvändig 
duk kan fås acceptabel fukt under byggtiden, se Figur 2. 
 
Levereras element utan yttre beklädnad bör duken skyddas från UV-strålningen om ele-
menten är utsatta för solljus under en längre period. Det eftersom dukens funktion för-
sämras på grund av UV-strålning. Duken finns med olika tjocklekar beroende på använd-
ningsområde, vägg eller tak.  

 
Generellt har DGV få klagomål på hur deras lösningar för utfackningsväggar har utförts. 
DGVs utvecklingschef Brinks anser att med god logistik och anpassning av byggmetoder 
och utformning kan risken för fukt under byggtiden minimeras till en acceptabel nivå.   
 
 

Figur 1 Fogar invändigt Figur 2 Överlappning av utvändig duk  
 
 
Efter färdigställande av elementen, lagras de inplastade ute på fabriksområdet. Några 
veckors lagring utomhus medfört ej några skador på de färdiga produkterna, se Figur 3 .  
 

 

 

Figur 3  Lagring av element  
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2.2 Praktiska lösningar på byggplats 
 
Byggföretaget Van Wijnen uppför ett bostadsobjekt i närheten av Lelystad. I detta projekt 
används utfackningsväggar tillverkade av  De Groot Vroomshoop. Fasaderna kläs med 
tegel och träpanel.   
 

  
 
Utfackningsväggarna är från utsidan beklädda med aluminiumbelagd diffusionsöppen 
duk. Invändigt användes fibergips typ Fermacell. Väggar är infästa enligt de typmodeller 
som används generellt i Holland. Underkant element står på ett vinkelbeslag, se Figur 4 
som justeras i höjd med underläggsbrickor.  Infästningen i sida sker med beslag enligt 
Figur 5 och ovansidan är infäst med vinkelbeslag enligt Figur 6.  
 
 

 
Figur 4 Infästning av utfackningsvägg mot golv  Figur 5  Infästning av utfackningsvägg mot betongvägg 



 12

 
Figur 6  Infästning av utfackningsvägg till överkant bjälklag 

 
Utvändig tätningen mellan väggar sker genom överlappning av duk, se Figur 7. Komplet-
tering av utvändig vindskydd görs vid anslutningar mot balkonger, loftgångar och öpp-
ningar. Vid anslutningar mot betongväggar kompletteras på betongväggens ändar med 
isolering och duken läggs dubbel. Fogar mellan betong och utfackningsväggar isoleras 
med expanderande fogskum.      
 
 

Figur 7  Överlappning av utvändig duk Figur 8 Anslutning mot loftgång  
 
 
Svampangrepp på invändiga ytor förekommer, se Figur 9, men avhjälps enkel med att 
ytan rengörs med en blandning av vatten och klorin.  
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Figur 9  Svamp på invändiga ytor 
 
 

2.3 Nijhuis Toelevering BV 
 

Bolagsfakta 
 
Nijhuis Toelvering BV 
Molendjink Noord 86d 
7461 JE Rijseen 
 
Kontaktperson:  
VD W.H. Olthof  
 
Fakta: Tillverkar väggelement, 
fönster, fönsterpartier 
 
Antal anställda: ca 20 personer 
 

 
 
Företaget tillverkar utfackningsväggar, fönster, fönsterdörrar och större fönsterpartier.  
Tillverkningen sker för kundanpassade objekt och företaget fungerar i de flesta fall som 
renodlade underentreprenörer. Det innebär att de oftast inte tar ansvar för projektering 
eller montage. De har kännedom om mindre skador som uppkommit i form av fukt- och 
mögelskador.  
 
De flesta element som de tillverkar förses med gips (Fermacell) på insidan och diffusions- 
öppen duk på utsidan, se Figur 11. Utvändig tätning mot fönster sker ibland med bi-
tumenduk, se Figur 10.  
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Figur 10 Utfackningselement med alumi-
niumklädd duk kompletterad med tätningar 
kring fönster  

Figur 11 Utvändig beklädnad av duk av typen Minofol  
 

 
 
2.4 KINGMA BOUW 
 

 

Bolagsfakta 
 
KINGMA BOUW 
Staalstraat 1 
8211 AH Lelystad 
Kontaktperson: VD Jan Bergsma 
 
Fakta: Tillverkar väggelement, 
takelement, samt har egen 
entreprenadverksamhet och fastigheter 
 
 

  
 
Företaget har egen tillverkning av vägg- och takelement. Elementen används till egna 
byggprojekt men säljs även till andra entreprenörer. Uppbyggnaden av elementen sker 
efter kundens önskemål.  
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2.5 TZN Houtconstructies 
 

Bolagsfakta 
 
TZN Houtconstructies BV 
 
Kontaktperson: VD Hans 
Kruissen 
 
Fakta: Tillverkar vägg- och 
takelement 
 
Antal anställda: ca 20 personer 
 

 
 
TZN Houtconstructies BV är ett ung företag som har under enbart några år väsentligt ökat 
sin produktion  och fyrdubblat antalet anställda. TZN är underleverantörer och tillverkar 
elementen enligt beställarens önskemål. Det innebär i de flesta fall en invändig fibergips  
och utvändig vattentät men diffusionsöppen duk. Utförande görs i övrigt  enligt gängse 
typritningar. Fönsterdörrars tröskel och del av karm utförs i betong, se Figur 12. Väggar 
levereras stående och inplastade.   
 
 

Figur 12  Tröskel till dörr av betong Figur 13 Färdiga väggpartier för leverans 
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3 Österrike 
 
I Österrike bedrevs inom ramen för industriellt kompetenscentrum ”Holztechnologie” 
under åren 2003-2005 ett projekt med inriktning mot utfackningsväggar i trä. Resultatet 
från projektet blev ett antal rapporter där en av rapporterna visar i detalj hur utfacknings-
väggar bör dimensioneras och utföras. De flesta av detaljlösningar som redovisas från 
projektet har likheter med svenska lösningar, se Figur 14 .  
 
 
 

 
Figur 14  Utförande av infästning av utfackningsvägg, figur från 
Holz Forschung, Österrike  
 
Någon klar ställning till vilken uppbyggnad en utfackningsvägg bör ha framgår inte utan 
möjligheten att för beställare, projektör och byggare själv välja uppbyggnad och metod 
framhävs. Redovisade typlösningar visar på en moderat prefabriceringsgrad då de flesta 
lösningar kräver stora kompletterande arbeten på plats.  
 
Information om eventuella fuktproblem undre bygg- eller brukstiden har ej framkommit. 
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4 Diskussion 
 
Tillverkare av utfackningsväggar i Holland använder sig av likartad produktion med väl 
utarbetade lösningar för utförande av detaljer och val av material. En flexibilitet finns i 
form av beställaren kan få egna lösningar men eftersom lösningarna är väl inarbetade i 
hela kedjan från beställare, projektör, byggare och tillverkare görs det sällan avsteg från 
inarbetade lösningar.  
 
Utfackningsväggarna levereras i så hög prefabriceringsgrad som möjligt med färdig 
gipsad insida och isolering.   
 
För utvändigt fuktskydd används till stor del duffusionsöppna fuktavvisande dukar. 
Anslutningar, överlappskarvar, kompletteringar kring fönster och infästningar finns väl 
dokumenterade. Tillverkarna kan även få sina produkter certifierade (KOMO-certifikat).  
 
Invändigt används kartonggips eller fiberbaserade gipsskivor. Från de besök vi genom-
förde hos ovan angivna tillverkare var det genomgående att de fördrog fibergips trots att 
kostnaden är högre.    
 
Holland har under en stor del av året ett fuktigt klimat och kan jämföras med klimatet på 
svenska västkusten. Temperaturen utomhus under året är något högre vilket medför att 
mindre isoleringstjocklekar och därmed högre temperaturer i väggen vilket kan vara en 
fördel för en eventuell uttorkningen av väggarna.  
 
De holländska företagen ansåg generellt att några direkta problem med fukt i väggar eller 
utanpåliggande svampangrepp ej förelåg. De gånger det inträffat har det åtgärdats enkelt 
på arbetsplatsen. Uppbyggnaden av elementen skiljer sig något i relation till 
svensktillverkade element.  
 
Utifrån de företag som besöktes uppfattades att följande skillnaderna föreligger mellan 
tillgänglig information, utformning och monterade av utfackningsväggar i Holland 
respektive Sverige: 

- Fibergips används i större omfattning 

- Flera specialanpassade varianter för infästningar 

- Mindre isoleringstjocklekar 

- Stor användning av vattentät och diffusionsöppen duk  

- Mer standardiserade lösningar  

- Bättre dokumentation av detaljer 

- Bättre spridning av dokumentation 
 
Resultatet skall dock betraktas med beaktande av ett relativt litet urval av tillverkare i 
Holland. Österrike har genom att ge ut en väl genomarbetat handbok skapat en grund för 
att underlätta för projektörer och entreprenörer att använda lätta utfackningsväggar.    
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